
ESAERAK
- Bestearentzat kontzientzia, norberarentzat lizentzia.
- Bokaiño bako karrerie, ta transitu bako karrerie.
- Balizko erroteak urunik ez.
- Begi txarrak jota dago ori. Ementxe amaitu da orren izangoa.
- Aurrerapenak ez dau mugarik ez mugarririk.
- Arraioak neuriak ta eurak naikoak.
- Onek jakin daki. Asko dakiala esateko... esakera ederra, dakiala esateko.
- Zer egin dozue gaur goizian...? Gaur goizian ibili ta ibili egin gara.
- Or dago untzea.
- Izenez aberats, izanez txiro.
- Emakumearengandik jaiotako gizonarentzat, egunak urri; oiñazea ugari.
- Zugatzak itxaropena dauka. A ebagiarren, barriztu egiten da...
- Gizonezkoa il eta geldi geldi geratzen da. Arrapazak ori.
- Nolako Perutxo, alako Maritxo.
- Zure laguna nolako, zu bere alako.
- Arraintzara joateko: Itxasoa nolakoa dagon ikusi bear.
- Noizko, nolako nongoak, laster jakingo dituzu.
- Euskaldunaren begia, urrezko da ta egia.
- Urte askoan txapela kaskoan.
- Ondo egiñaren pague, ate ostien palue.
- Ona onaren arerio izaten da.
- Ama gaisoari semeak dirautso: Ama, zer egin neike zu poztuteko. "Eta amak dirau-

tso; ltz egizu, berbetan zagozen bitartean, ba-kit bizi zareala-ta".
- Jaun prestu batek itzaldi aundi baten ondoren, apari on bat itxaroten eban... Ta

etxera eldukeran, "apari bat" baiño ez eutsan ipini neskameak. Ta orduan gose ta ega-
rriak emoten daben minberatasunaz esan eutsan: "Au da abade jaunari ipinteko aparia?".

- "Ba, erantzun eutsan neskameak... berorrek egin daben "sermoiagaz" nor ausartu
ba, geiago ipinten...? Eztau esan ba, penitentzia egin bear dala...?". "Bai egia da, olan
esan dot nik, erantzun eutsan abadeak, baiña ikusi dozu, iñoiz, zelaian txistua joten dabe-
nak dantzan egiten? Nik txistua jo bear dot, zuek dantzan egin...!".

- Guk Azkue Jauna beratu ta txikertu nai izatea litzake, arratoi batek Oizko mendiari
orpoa jan nai izatea...

- Aintza ta aintza Azkue jaunari, euskeraren biztutzaille bizkorrenetaikoari...".
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